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   پنهان س��ازي ۵هزار ميليارد تومان درآمد اوراق فروشي در اليحه 
بودجه ۹۷ 

  كسر 40هزار تومان از مش��موالني كه دوره قبل سود سهام عدالت 
دريافت كرده اند

  تخصيص1/۵ميليون ليتر سوخت به بازارچه هاي مرزي
  ۲هزار ميليارد تومان؛ خسارت وارده به صنعت مرغ تخمگذار

  نصب برچسب مصرف آب روي محصوالت خانگي اجباري مي شود

قانون شكني دولت در خريد تضميني گندم  وحید   حاجی پور
عضو كميسيون كشاورزي مجلس: كشاورزان مانند 

واردات چی ها البي قوي در دولت ندارند

عضو كميس�يون كش�اورزي مجلس با انتقاد از ع�دم اعالم نرخ 
خريد تضميني گن�دم براي س�ال زراعي آينده گف�ت: دولت در 
اجراي قانون خري�د تضميني گندم خالف قان�ون عمل مي كند و 
قش�ري از توليدكنندگان كه مدافع قوي و البي قوي در حاش�يه 
دولت نداش�ته باش�ند، مانند كش�اورزان مظلوم واقع مي شوند. 
مهم ترين محصول استراتژيك كشور سال هاست كه مورد نقد واردكنندگان 
و به اصطالح دلسوزان قرار گرفته است. برخي به بهانه كم آبي، برخي به 
بهانه كيفيت پايين و قيمت تمام شده باال معتقدند واردات گندم به تدريج 
جايگزين توليد شود و دولت با نصف هزينه خريد تضميني گندم، اين كاال 
را وارد كند. اين دلسوزان كه اغلب وارد كننده اند با بهانه جويي به دنبال 
كسب سود بيشتر هستند، به ويژه تجاري كه كااليي مانند فوالد را صادر و 
در مقابل گندم وارد مي كنند و از آنجا كه البي هاي قوي در بدنه دولت دارند 
هم از واردات و هم صادرات سود مي برند. هرچند وزير جهادكشاورزي در 
پنج سال گذشته تالش كرده در مقابل اين سودجويان بايستد اما ناتواني 
حجتي در گرفتن حق كش��اورزان و رايزني در هيئ��ت دولت به نفع اين 
قش��ر زحمتكش از ضعف هاي بزرگ وزير جهاد كشاورزي است كه اتفاقاً 

نمايندگان منتقد اين وزارتخانه نيز بر آن تأكيد دارند. 
با وجود اينكه طبق قانون نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي از 
جمله گندم بايد حداكثر تا شهريور و قبل از آغاز سال زراعي جديد اعالم 
شود، اما قيمت خريد تضميني گندم با گذشت چهار ماه از فصل آغاز 
كشت همچنان به طور رسمي اعالم نشده و تنها هفته گذشته نوبخت 
در پاسخ به سؤالي در حاشيه نشست خبري اعالم كرد كه قيمت خريد 

تضميني گندم در سال زراعي پيش رو افزايش نخواهد داشت. 
اين در حالي است كه هزينه هاي جانبي كشاورزان از جمله خريد نهاده ، نرخ 
خريد آب و ساير موارد افزايش 1۵ تا 30درصدي داشته است و وزارت جهاد 
كشاورزي نيز مرداد ماه امسال افزايش ۹درصدي نرخ خريد تضميني گندم 
و برخي محصوالت را به دولت پيشنهاد داده است، اما ظاهراً شوراي اقتصاد 
ميلي به افزايش نرخ خريد تضميني گندم ندارد. از گوشه و كنار هم شنيده 
مي شود كه برخي دليل عدم افزايش قيمت را كسري بودجه دولت و همچنين 
پايين تر بودن نرخ جهاني گندم از قيمت داخل مي دانند. عباس پاپي زاده در 
گفت وگو با فارس در پاسخ به اينكه چرا دولت با گذشت چهار ماه از زمان اعالم 
نرخ خريد تضميني گندم هنوز نرخ واقعي را اعالم نكرده و ظاهراً هم خبري از 
افزايش قيمت نيست، با انتقاد از اين مسئله به صراحت گفت: دولت در اجراي 
كامل قانون خريد تضميني گندم خالف قانون عمل مي كند و اگر مطالعه اي 
روي رفتار دولت داشته باشيم، شاهديم قشري از توليدكنندگان كه مدافع 
قوي و البي قوي در حاشيه دولت نداشته باشند، مانند كشاورزان مظلوم واقع 
مي شوند. وي در ادامه خاطرنشان كرد: خودروسازان در چند ساله اخير هر 
طور كه خواسته اند قيمت را افزايش داده اند و حتي با البي كه داشته اند تعرفه 
واردات خودرو را هم افزايش داده اند تا خودروهاي بي كيفيتي را كه در داخل 
كشور توليد مي شود با ايجاد محدوديت براي مصرف كننده ايراني بفروشند. 
نمونه اش خودروهاي هيبريدي است كه قانون مي گويد از پرداخت تعرفه و 

عوارض معاف شود، اما روي آن هم تعرفه بستند. 
نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اصل صريح 
قانون در مورد خريد تضميني محصوالت كشاورزي گفت: قانون صراحتاً 
مي گويد افزايش نرخ خريد بايد بر اساس نرخ تورم باشد كه دولت در اين 
سال ها اساساً اين كار را نكرده و زورش به كشاورز بينوا مي رسد و وقت 
آن رسيده كه دولت سياست هاي يك بام و دو هوا و متناقض خودش را 
كنار بگذارد. عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به اينكه بس��ياري از هزينه هاي كشت براي كش��اورزان افزايش يافته، 
تصريح كرد: به عنوان مثال دولت اجاره بهاي اراضي كه در خوزستان به 
كشاورزان اجاره مي دهد را امسال پنج تا 10برابر اضافه كرده است و 30 
تا 40هزار نفر كشاورز درگير اين موضوع هستند يا از طرف ديگر قيمت 
فروش آب به شدت افزايش يافته و كش��اورز بايد يك ماه قبل از شروع 
كشت آن را پرداخت كند و چگونه است كه آن چيزي كه كشاورز به دولت 
مي فروشد، قيمتش نبايد افزايش يابد. وي افزود: هر وقت دلشان خواست 
پول كشاورز را مي دهند، اما خودشان اول پول را مي گيرند و هر چقدر هم 
كه بخواهند قيمت را افزايش مي دهند و نمي دانيم اين مسائل را با چه 
زبان و ادبياتي بگوييم كه حل شود، نه آنكه به كسي بر بخورد. به گفته 
پاپي زاده دولت بايد ابتدا خودش پيشقدم شود تا هزينه هاي دريافتي اش 

را از كشاورز كاهش دهد، وگرنه مشكلي حل نخواهد شد.

با مصوبه عصر كميسيون تلفيق بودجه۹۷

افزايش حقوق مقامات و نمايندگان ممنوع شد
افزايش حقوق كاركنان با دريافتي كمتر از ۵  ميليون 10 تا 18درصد و بيش از ۵  ميليون تومان در ماه هيچ

طنز بازرسي در نفت
وزير نفت بارها گفته اس��ت هيچ چيزي باالتر از قانون نيس��ت و وي  و 
وزارتخانه متبوعش به قانون تمكين مي كنند و خواهند كرد. قانوني كه 
وزير نفت از عالقه به آن و فصل الخط��اب بودنش مي گويد بيش از هر 
پديده ديگري گزينشي اجرا مي شود. متأسفانه مهم ترين شاخصه در 
اجرايي كردن قانون در وزارت نفت نوع ديدگاه مجري است كه با توجه 
به منويات و روحيات مديريتي يا به اجراي آن تن مي دهد يا آن را دور 

مي زند يا به طور كل آن را كنار مي گذارد. 
قانون منع به كارگيري بازنشستگان در نهادهاي دولتي يكي از قوانيني 
است كه وزارت نفت آن را به طور سليقه اي اجرا كرده و قدم در راهي 
گذاشته است كه اصاًل نسبتي با درك درست از قانون ندارد. روزي كه 
اين قانون ابالغ شد وزير نفت كس��اني را بركنار كرد كه به هيچ عنوان 
موضوع قانون نبودند. مديركل بازرسي خود را با اين قانون بركنار كرد و 
بازنشسته ديگري را بازرس ويژه خود كرد! اين در حالي است كه قانون 
منع به كارگيري بازنشستگان به نهادهاي دولتي مجوز داده است تا از 
نيروهاي بازنشسته در سمت هاي مشاوره اي بهره بگيرد و خط قرمزش 
آنجايي است كه س��مت هايي پايين تر از معاونت وزيري شاهد حضور 

بازنشستگان باشد. 
با وجود اينكه سمت هاي معاونت وزيري مشمول قانون منبع به كارگيري 
بازنشستگان نمي شود ولي جز دو معاون، همه معاونان زنگنه بازنشسته 
هستند كه نشان روش��ني اس��ت از عدم اعتماد به نيروهاي جوان تر. 
بااين وجود تعداد بسياري از مديران مياني وزارت نفت بازنشسته هستند 
و قانون حكم كرده ادامه كار اين افراد برخالف قانون است. ناصر سراج 
رئيس سازمان بازرسي كل كش��ور بارها از برخورد قضايي با متخلفان 
خبر داده ولي گويا گفته هاي وي چندان جدي گرفته نشده است. اينكه 
جدي گرفته نمي ش��ود يا نش��ان از بي توجهي وزارت نفت به سازمان 

بازرسي كل كشور دارد يا بيانگر مداراي اين سازمان با نفت است. 
قانون مشخص است، مجري آن هم مشخص تر و نهاد رسيدگي كننده 
به تخلفات قانوني نيز روشن است ولي طي يكي دو ماه اخير نمي توان 
به برخوردهاي قانوني با متخلفان اذعان ك��رد. عده اي از مديران براي 
خود س��ابقه ايثارگري ايجاد مي كنند تا از اين قانون مس��تثنا شوند و 
عده اي ديگر در خارج از كشور به كار خود مشغول هستند. آنها به كار 
خود مشغول هستند و با وجود اينكه مي دانند حضور در سمت هايشان 
عقوبت قضايي در پي دارد اما گويا مطمئن هستند كه سازمان بازرسي 
بي تفاوت به تخلفات آشكار عزم جدي براي برخورد با متخلفان ندارد. 

تعلل سازمان بازرسي در برخورد با متخلفان و نااميدي از عملكرد اين نهاد در 
نظارت جدي بر اجراي قانون يك طرف ماجراست و طرف ديگر لبخندهاي 
تلخ وزارت نفت به قانوني اس��ت كه گفته مي شود تمكين كننده اي به نام 
وزارت نفت دارد. وزير نفت براي دور زدن اين قانون به مجوزهاي دولت دست 
به دامان مي شود و بيش��تر از هر نهاد ديگري از پاستور مجوز گرفته است 
وقتي هم هيچ مجوزي نتواند دريافت كند، بي توجه به همه چيز تصميم خود 
را روبه روي قانون قرار مي دهد تا نهادهاي نظارتي را به دوئلي دعوت كند كه 
اطمينان دارد خود برنده آن است، البته اين ديدگاه ريشه تاريخي دارد زيرا 
نهادهاي نظارتي همواره در دوئل هاي مهم و تأثيرگذار مقهور زنگنه شده اند 

و با چنين پيش زمينه اي اين نهادها به دنبال باد مي دوند. 
بازنشس��تگان در نفت به كار مشغول هس��تند با بهانه ها و توجيهات 
مختلف، زردي مديريت آنها در نفت پاياني ندارد و هرچه قانون و تكليف 
قانوني هم وجود داش��ته باشد زير س��ايه ديدگاهي قرار مي گيرند كه 
معتقد است نهادهاي نظارتي فقط »صدا« دارند. كساني كه معتقدند 
وزارت نفت به قانون عمل مي كند با چن��گ زدن به عدم برخوردهاي 
قانوني با اين وزارتخانه هماوردي را روبه روي خود نمي بينند. نهادهاي 
نظارتي گويا در ايران تبديل به يك نهاد تش��ريفاتي شده اند و باوجود 
تخلفات آش��كار به كار خود مشغول هس��تند كه ان شاءهلل خير است. 
حداقل ذهنيت ها درباره قاضي سراج و تأكيد وي بر قانونمداري تبديل 
به ويرانه نمي شد، اگر اتمامِ حجت رئيس س��ازمان بازرسي روزي تن 
متخلفان را مي لرزاند امروز تنها يك  صداست؛ صدايي كه در وزارت نفت 

از يك گوش شنيده مي شود و از گوشي ديگر خارج.

آمار واردات برنج آب رفت!  

در حالي كه با دستور وزير كشاورزي ممنوعيت واردات برنج تا اطالع 
ثانوي ادامه دارد، آمار رسمي كه از سوي اين وزارتخانه منتشر شده، 
گوياي نكته جالبي است و آن اينكه ميزان واردات ۹ ماهه اين محصول 
از آنچه به عنوان واردات هشت ماه آن اعالم شده بود، كمتر شده است!

امسال سياستگذاري براي واردات برنج و ممنوعيت آن قدري تغيير كرد، 
به گونه اي كه از ابتداي مردادماه كه هر ساله چهار ماه فصل ممنوعيت 
واردات اين محصول استراتژيك شروع مي شد به سه ماه كاهش يافت 
و مقرر ش��د از ابتداي آذرماه واردات برنج از س��ر گرفته شود كه البته 
اعتراض برخي كارشناسان را در پي داشت. اين در حالي بود كه به گفته 
علي اكبر مهرفرد معاون توسعه بازرگاني و صنايع وزارت جهاد كشاورزي 
ممنوعيت واردات برنج از همان روزهاي ابتدايي آذرماه با دستور حجتي 
تمديد شد و بر اين اساس تا اطالع ثانوي ادامه پيدا خواهد كرد، چراكه 
آمارها نشان مي دهد برنج بيش از حد نياز كش��ور وارد شده است، به 
گونه اي كه در شش ماهه نخست امسال يك ميليون و ۵4هزار تن برنج 
به ارزشی بالغ بر ۹۹۶ميليون دالر وارد شده بود كه اين ميزان در هفت 

ماهه امسال به يك ميليون و ۶4هزار و ۲40تن رسيد. 
به گزارش ايس��نا، نكته جالب اينكه در آمار رس��مي منتش��ر شده از 
سوي وزارت جهاد كشاورزي از صادرات و واردات كاالهاي كشاورزي 
در ۹ماهه امس��ال، يك ميليون و 44هزار تن برنج وارداتي به ارزش��ي 
بيش از ۹۸3ميليون دالر ثبت شده اس��ت، حال آنكه نه تنها اين آمار 
از آمار يك ميليون و ۶۶هزار و ۵40تني هشت ماهه امسال كمتر است 
بلكه حتي نس��بت به ميزان واردات برنج در نيمه نخس��ت امسال هم 
كاهش يافته است و مشخص نيست علت اين پايين آمدن آمار، اشتباه 
محاسباتي وزارت جهاد كشاورزي يا برگشت خوردن محموله هاي وارد 
شده بوده كه پس از سه ماه در جداول آماري شان به ثبت رسيده است.

بر اس�اس نام�ه وزي�ر پيش�ين اقتصاد، 
گم�رك ع�الوه ب�ر درياف�ت مالي�ات 
4درصدي علي الحساب موظف به دريافت 
مفاصاحس�اب ماليات�ي از كارت ه�اي 
بازرگان�ي مش�كوك ب�ه يك ب�ار مصرف 
شده اس�ت. اين در حالي است كه تاكنون 
هيچ گزارش�ي از مي�زان اخذ ش�ده بابت 
مفاصاحساب مالياتي از صاحبان كارت هاي 
بازرگاني يك بار مصرف اعالم نشده است.  
كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف همچنان به 
عنوان يكي از چالش هاي اصلي تجارت خارجي 
كشور به حساب مي آيد. به عقيده كارشناسان 
اين كارت ها عالوه بر فضاسازي براي فرار مالياتي 
مي تواند به زمينه اي براي پوشش قاچاق كاال نيز 
تبديل شود. از حدود يك سال قبل براي كاهش 
تبعات مالياتي كارت هاي يك بار مصرف، دولت 
تصميم به اخذ 4درصد ماليات علي الحس��اب 
از اش��خاص دارنده كارت هاي بازرگاني گرفته 
اس��ت. در حال حاضر اين ماليات 4درصدي از 
همه كارت هاي بازرگاني ب��ه غير از كارت هاي 
مربوط به ش��ركت هاي تولي��دي داراي پروانه 

بهره برداري اخذ مي شود. 
طيب نيا وزير پيشين اقتصاد در اواخر دوران 
فعاليت خود در س��مت وزير ام��ور اقتصاد و 
دارايي نامه مهمي را به رئيس پيشين گمرك 
و وزير فعلي اقتصاد ارس��ال مي كند. در بند 
3 اين نامه تأكيد ش��ده، در صورت تشخيص 
گمرك مبني بر اينكه دارنده كارت بازرگاني 
به رغم صراحت تبصره 4 ذيل بند 3 ماده 10 
آيين نام��ه اجرايي قانون مق��ررات صادرات 

و واردات اقدام به واگ��ذاري آن به غير براي 
اس��تفاده از مزاياي كارت كرده، الزم اس��ت 
عالوه بر دريافت 4درصد ماليات علي الحساب 
مفاصاحساب مالياتي نيز اخذ شود. كارت هاي 
بازرگاني يك بار مصرف عمدتاً به نام شخِص 
غير صادر شده و س��پس به وسيله يك سند 
محضري تمامی حقوق كارت به شخص ديگر 
واگذار مي شود. وزير پيشين اقتصاد با علم بر 
اين موضوع تأكيد ك��رده بود عالوه بر وصول 
ماليات 4درصدي علي الحساب از دارندگان 
كارت بازرگاني يك بار مصرف مفاصاحساب 
مالياتي نيز اخذ ش��ود تا زمينه سوءاستفاده 
از كارت هاي بازرگاني براي هميشه مسدود 
شود. حال سؤالي كه سازمان مالياتي وگمرك 

بايد به آن پاس��خ دهند اين است كه در يك 
سال گذشته چه تعداد مفاصاحساب مالياتي 
از صاحبان كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف 

اخذ شده است. 
   ۷1۲فقره كارت بازرگاني 

از ابتداي امسال باطل شد
همچنين رئيس سازمان توسعه تجارت ايران 
از ابطال ۷1۲فق��ره كارت بازرگاني طي 10 
ماهه امسال خبر داد و گفت: كارت هاي فاقد 
ضوابط مندرج در آيي��ن نامه دولت از چرخه 

فعاليت هاي تجاري خارج مي شوند. 
مجتبي خسروتاج ضمن اشاره به وجود ۲0 هزار 
فقره كارت فعال بازرگاني در ايران افزود: سال 
گذشته ۹۶4 فقره و طي 10 ماهه سال جاري 

۷1۲ فقره كارت بازرگاني در سراس��ر كشور 
مسدود ش��ده اس��ت. وي در ادامه با اشاره به 
موضوع عمليات پايش و غربالگري كارت هاي 
بازرگاني از سوي سازمان هاي صنعت، معدن و 
تجارت و همچنين اتاق هاي بازرگاني استان ها 
اظهارداشت: بر اساس اين مكانيسم كارت هاي 
فاقد ضوابط من��درج در آيين نام��ه دولت از 
چرخه فعاليت هاي تجاري خارج مي ش��وند. 
رئيس س��ازمان توس��عه تجارت ايران گفت: 
عدم نظارت كافي و بي دقت��ي در زمان صدور 
كارت هاي بازرگاني طي دو دهه گذشته بيش 
از س��اير عوامل منجر به سوء اس��تفاده از اين 

كارت ها در كشور شده است. 
وي همچني��ن اف��زود: ص��دور كارت ه��اي 
بازرگاني منوط به شرايط الزم از جمله تأييد 
فرد متقاضي از س��وي دو نفر فعال اقتصادي 
باتجربه، داش��تن دفتر و محل كس��ب و كار، 
ارائه س��وء پيشينه و نداشتن س��ابقه كيفري 
است. خس��رو تاج تصريح كرد: در حال حاضر 
قانون تش��كيل پرونده براي صدور كارت هاي 
بازرگاني بر عهده اتاق هاي بازرگاني گذاشته 
ش��ده اس��ت. در دوره اي اين مهم به صورت 
متمركز در تهران انجام مي شد ولي اكنون به 
صورت غيرمتمركز در س��طح استان ها انجام 
مي شود. رئيس سازمان توسعه تجارت ايران 
با بيان اينكه كارت هاي بازرگاني براي تجارت 
خارجي صادر مي شود، افزود: افراد عالقه مند 
به فعاليت در اين حوزه بايد از مقررات صادرات 
و واردات مطلع و همينطور از ضوابط مترتب در 

امر تجارت آگاهي كامل داشته باشند.

سرنوشت نامعلوم يك دستور وزارتي درباره كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف  

دريافت مفاصا حساب مالياتي از كارت هاي بازرگاني مشكوك

   بازرگانی

هادی  غالمحسینی
   گزارش

در حالي بودجه جاري ماهانه كش�ور به بيش 
از 1۷ه�زار ميلي�ارد تومان رس�يده و بخش 
اعظمش مربوط به حقوق و دس�تمزد بيش از 
۲ميليون 400هزار نيروي كار دولت است كه 
كميس�يون تلفيق بودجه افزاي�ش هر گونه 
حقوق مقام�ات از جمله نماين�دگان مجلس 
در سال آينده را ممنوع كرد و حقوق بگيران 
دولتي زي�ر ۵ميليون توم�ان نيز بي�ن 10 تا 
18درصد افزايش دس�تمزد خواهند داشت. 
به گ��زارش »جوان« در ش��رايطي ك��ه بودجه 
جاري كش��ور س��ر از 1۷هزار ميلي��ارد تومان 
درآورده اس��ت و بودجه هاي عمراني در ماه به 
3هزار ميليارد تومان هم نمي رسد، كميسيون 
تلفيق ممنوعي��ت افزايش حق��وق مقامات در 
سال ۹۷ را به تصويب رساند كه اگر اين مصوبه 
در صحن رأي بياورد الزم االجراس��ت، اين در 
حالي است كه س��ال ۹۵ در پي رسوايي انتشار 
فيش ه��اي نجوم��ي مقامات دولت��ي، حقوق و 
دس��تمزد مديران و مسئوالن در س��امانه اي به 
ش��كل عمومي انعكاس يافت كه تا كنون برای 

سال ۹۶ چنين اتفاقي رخ نداده است. 
روز گذشته جبار كوچكي نژاد عضو كميسيون 
تلفيق بودجه سال ۹۷  نحوه افزايش حقوق در 
س��ال آينده را تش��ريح كرد و گفت: در جريان 
نشست كميس��يون تلفيق بودجه س��ال ۹۷، با 
الحاق بندي به تبصره 1۲ اليحه بودجه سال ۹۷، 
حقوق و مزاياي كاركنان دولتي كه زير ۵ميليون 
تومان است به صورت پلكاني از 10 تا 1۸درصد 

افزايش پيدا مي كند.
 كوچكي ن��ژاد در گفت وگو ب��ا خبرگزاري خانه 
ملت، گفت: همچنين مصوب شد بر حقوق بگيران 
باالي ۵ميليون تومان در سال ۹۷ افزوده نشود. 
اين بند الحاقي ش��امل حال موارد مذكور قانون 
خدمات كش��وري، قانون برنامه شش��م توسعه، 

هيئت علمي و قضات مي شود. 

    پ�اداش پاي�ان خدمت بازنشس�تگان 
چندبرابر حقوق و مزايا خواهد بود؟

وي در خص��وص افزايش پلكان��ي توضيح داد: 
حقوق هاي پايين تا 1۸درص��د افزايش خواهد 
يافت و حقوق هاي باالتر تا 10درصد، به عبارتي 
دولت مجوز دارد كه حقوق 4ميليوني را حداكثر 
10درصد افزايش دهد. كوچكي نژاد در خصوص 
پاداش پاي��ان خدمت گف��ت: همچنين پاداش 
پايان خدمت بازنشس��تگان هفت برابر حداقل 
حقوق و مزايا خواهد بود، يعني كسي كه حداقل 
10ميلي��ون تومان دريافتي داش��ته اس��ت در 
زمان بازنشستگي تنها ۷0ميليون تومان پاداش 
دريافت مي كند و مانندگذش��ته با اعداد و ارقام 

۲00ميليوني مواجه نمي شويم. 
   ممنوعيت افزايش حقوق كاركنان 

با دريافتي بيش از ۵ ميليون تومان در ماه
همچنين سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه در 
مجلس شوراي اس��المي گفت: بر اساس مصوبه 
كميس��يون تلفيق، حق��وق و مزاياي مس��تمر 
كاركناني كه در سال ۹۶ ماهانه بيش از ۵ميليون 

تومان است، افزايش نمي يابد. 
علي اصغر يوس��ف نژاد درگفت وگو با خبرگزاري 
خانه مل��ت، گف��ت: بر اس��اس مصوب��ات ديروز 
كميسيون دولت مكلف شد حقوق و مزاياي مستمر 
گروه هاي مختلف حقوق بگير دستگاه هاي اجرايي 
موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كش��وري 
و ماده ۲۹ قانون برنامه شش��م توس��عه و اعضاي 
هيئت علمي و قضات را به گون��ه اي افزايش دهد 
كه متوسط رشد حقوق و مزاياي مستمر كاركناني 
كه در س��ال ۹۶ كمتر از ۵0 ميليون ريال است به 
صورت پلكاني نزولي به ميزان 10درصد باشد به 

نحوي كه ميزان رشد 1۸درصد خواهد بود. 
سخنگوي كميس��يون تلفيق بودجه در مجلس 
شوراي اسالمي افزود: بر اساس مصوبه كميسيون 
تلفيق، حقوق و مزاياي مستمر كاركناني كه در 

سال ۹۶ ماهانه بيش از ۵0 ميليون ريال است و 
قانون  حقوق و مزاياي مستمر مقامات موضوع ۷1 
مديريت خدمات كش��وري و مدي��ران عامل و 
اعضاي هيئت مديره، رؤساي دستگاه هاي اجرايي 
موضوع ماده ۵ قان��ون مديريت و ماده ۲۹ قانون 
برنامه ششم توسعه و شهرداران مراكز استان ها 
و دريافتي اعضاي شوراهاي اسالمي شهر- مركز 

استان ها در سال ۹۶ افزايش نمي يابد. 
يوس��ف نژاد اف��زود: هرگونه افزاي��ش حقوق و 
مزايا، فوق العاده ه��ا و كمك هزينه ه��ا و ايجاد 
كمك هزينه هاي جدي��د تحت هر عن��وان و از 
هر محل ممن��وع و تصرف غيرقانون��ي در اموال 
عمومي محسوب مي ش��ود و مرتكبين مشمول 
مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسالمي 

)تعزيرات( خواهند بود. 
   نحوه محاسبه حقوق كارمندان 

در سال آينده مشخص شد
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه با بيان اينكه 
حداكثر افزايش حقوق كاركنان در س��ال آينده 
1۸درصد خواهد ب��ود، اف��زود: افزايش حقوق 
كارمنداني كه ماهانه زير ۵ميليون تومان دريافت 
مي كنند به صورت پلكاني نزولي خواهد بود، به 
نحوي كه اشخاصي كه حقوق آنها نزديك به رقم 
۵ميليون تومان ر ماه اس��ت با 10 درصد از رشد 
روبه رو مي شود اما حقوق كساني كه پايين تر از 
اين مبالغ است با رشد نس��بي بيشتري در سال 

آينده همراه خواهد شد. 
ميليون     چه افرادی بيش از ۵ 

دريافتی دارند
يوس��ف نژاد افزود: كس��اني كه باالي ۵ميليون 
تومان در ماه حقوق مي گيرند،ش��امل رؤس��اي 
قواي سه گانه، اعضاي شوراي نگهبان، معاونين 
رئيس جمه��ور، وزرا، مقامات، قض��ات، هيئت 
علمي، نمايندگان مجلس، س��فرا، استانداران، 
معاونين وزرا، مدي��ران دس��تگاه هاي اجرايي، 

رؤس��اي مؤسس��ات و دانش��گاه ها، رؤس��اي 
شركت هاي دولتي، رؤس��اي مؤسسات انتفاعي 
وابس��ته به دولت و بانك ها، مؤسسات اعتباري 
و ش��ركت هاي بيمه دولتي، رؤساي مؤسسات و 
نهادهاي عمومي غير دولتي، بنيادها، رؤس��اي 
مؤسسات و نهادهاي انقالبي صدا و سيما، ستاد 
اجرايي و  قرارگاه هاي سازندگي مي شود كه در 
سال آينده بر اس��اس مصوبه كميسيون تلفيق 

افزايش حقوق نخواهند داشت. 
   سقف پاداش پايان خدمت كاركنان

 ۲۵۲ميليون تومان تعيين شد
اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: بر اساس 
مصوبه ديگر كميس��يون تلفيق پ��اداش پايان 
خدمت كاركنان پس از 30س��ال كار، حداكثر 
۲۵۲ميليون تومان تعيين شد كه نحوه محاسبه 
اين پاداش به اين شرح است: هفت برابر حداقل 
حقوق ماهانه اس��ت كه در ح��ال حاضر ماهانه 
حداقل حق��وق يك ميليون و ۲00 ه��زار تومان 
است كه اين رقم پس از گذشت 30سال خدمت 

به ۲۵۲ميليون تومان مي رسد. 
گفتني اس��ت بند الحاقي به تبص��ره 1۲ اليحه 
بودج��ه س��ال ۹۷ ك��ه در كميس��يون تلفيق 
به تصويب رس��يد به شرح ذيل اس��ت: موضوع 
قان��ون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخش��ي 
از هزينه ه��اي ضروري كاركن��ان دولت مصوب 
13۷۵/۲/۲۶ و اصالح��ات آن و پاداش هاي��ي 
مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان تمامی 
دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه 
ششم توسعه از جمله وزارت اطالعات، نيروهاي 
مس��لح و س��ازمان انرژي اتمي ايران، حداكثر 
معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع 
ماده ۷۶ قان��ون مديريت خدمات كش��وري در 
ازاي هر سال خدمت )تا س��قف 30سال( كه از 
لحاظ بازنشستگي و وظيفه مالك محاسبه قرار 

مي گيرند، خواهد بود. 
هر گونه پرداخت خارج از ضوابط اين بند تحت 
هر عنوان در حكم تص��رف غيرقانوني در اموال 
عمومي محس��وب و مرتكب مش��مول مجازات 
مق��رر در م��اده ۵۹۸ قانون مجازات اس��المي 
)تعزيرات( مي ش��ود. اي��ن در حالي اس��ت كه 
پيش از اين رشد ۷0درصدي حقوق نمايندگان 
خبرساز شده بود كه در صورت تبديل شدن اين 
مصوبه به قانون موضوع منتفي است اما در عين 
حال برخي از كارشناسان افزايش نيافتن حقوق 
و دس��تمزد برخي مقامات را هم به رشد درجه 

مفسده صحيح نمي دانند. 
    ۲4۷هزار مدير دولتی

براي كنترل ۲/4ميليون كارمند!
پيش از اين جمشيد انصاري رئيس سازمان اداري 
و اس��تخدامي گفته بود دولت ح��دود ۲ميليون 
400هزار نيروي كار دارد ك��ه از ميان اين افراد 
۹۷هزار مدير تا سطح رئيس اداره مي باشند، اگر 
واحدهاي عملياتي مانند رئيس يك بيمارستان و 
مدير مدرسه را هم به آنها اضافه كنيم، ۲4۷ هزار 
مدير اجرايي از س��طح عالي ت��ا عملياتي داريم. 
گفتني است بودجه جاري كش��ور در ماه حدود 
1۷هزارميليارد تومان است كه عموم آن را حقوق 
و دستمزد تش��كيل مي دهد و دولت ساالنه بايد 
حدود 40تا ۵0هزار ميليارد تومان نيز براي حقوق 
بازنشستگان و مستمري بگيران به صندوق هاي 

بازنشستگي كمك كند.
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